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 بارم و جواب سؤال ردیف

 چشمه امنیت، ایمان به خداست. چرا؟ریشه و سر 1

و معنوی است که به او اطمینان و آرامش زیرا کسی که به خداوند توانا ایمان داشته باشد، دارای تکیه گاهی روحی  

 می بخشد.
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 75/0 زیست محیطی-فرهنگیاجتماعی و  -سیاسی -اقتصادی -نظامی سه مورد از ابعاد مختلف امنیت را نام ببرید. 2

 تهدید از نوع نرم چگونه است و با چه هدفی صورت می گیرد؟ 3

قرار گیرد این تهدید از نوع نرم است، که یک ملت از ارزش های اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف  

 خود دست بردارد وبه ارزش های دیگران تمایل پیدا کند.
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 تهاجم چیست؟ آمادگی دفاعی به چه معناست؟ 4

 تهاجم به معنای شبیخون، هجوم و حمله یک کشور به کشور دیگری به منظور اشغال و سلطه بر آن سرزمین .

 نوع آمادگی در مقابل تهاجم، آمادگی دفاعی می گویند.به هر 
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 در تهاجم فرهنگی هدف اصلی دشمن چیست؟ 5

  اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم  است.
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  ید.ردو مورد از توطئه ها و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران را نام بب 6

 مورد کافی است. 2کتاب است نوشتن  30جواب صفحه 

1 

امام راحل و مقام معظم رهبری بارها سفارش کرده اند که حفظ و دفاع از انقالب اسالمی، مهم تر از پیروزی آن است.  7

 :از این رو الزمه حفظ و ادامه انقالب ما عبارت است از

 مورد کافی است. 2کتاب است نوشتن  31جواب صفحه  

 ایمان به خدا -1

 پیروی و پشتیبانی از والیت و رهبری  -2

1 

 ی چه؟نبسیج یع 8

یعنی آمادگی نیروهای مردمی و داوطلب که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات ملی، حرکت های جمعی خود را در 

زمینه های نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری، سازندگی و محرومیت زدایی سازمان دهی می کنند 

 و برای حراست از دست آوردهای انقالب اسالمی تالش می کنند.

1 

 دو مورد از ویژگی های یک بسیجی را بنویسید. 9

 مورد کافی است. 2کتاب است نوشتن  35جواب صفحه 

1 

 پاه خرمشهر بر عهده چه کسی بود ؟ چند روز و چگونه از شهر محافظت کرد؟س یفرمانده 10

 باشیم ایمانمان سقوط نکند. و صالبت ایمان که گفت مواظببا ایثار، فداکاری  -روز 34 -محمد جهان آرا

1 
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 ر مورد از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را بنویسید.اچه 11

کسب تجارب مهندسی و  -4پیشرفت در منابع غاذایی کشور  -3تولد تفکر بسیجی  -2اعتماد بنفس و خود باوری  -1

 نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن  -6و شهادت  ترویج فرهنگ ایثار -5صنعتی 

 

1 

12 
 پابرجا بماند. کشور ما    استقالل   و    دین    همه مردم در مقابل هجوم صدام ایستادن تا
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و از راه های مختلف در دفاع از اسالم و انقالب اسالمی مشارکت کرده اند، سه ه زنان در دفاع مقدس نقش اساسی داشت 13

 .مورد را بنویسید

 حمایت از ایثارگران –حضور در صحنه نبرد  - بهداشت و درمان - پشتیبانی جنگ
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